Voorwaarde Vakantie Kaart 2012 juli-augustus Binnen en Buiten Speeltuin Doe-Boerderij De
Steenuil
Voor personen vanaf 1 jaar.
Geldigheid abonnementen:
Geldig vanaf de verkoopdatum tot en met de laatste dag van de maand augustus 2012. Het
abonnement komt op naam van de meerderjarige koper , Wij maken een kopie van uw legitimatie
bewijs voor onze administratie. Hierbij noteren wij uw abonnement nummer. De kaart is strikt
persoonlijk,niet overdraagbaar en moet op verzoek worden getoond. Bij elk bezoek word de kaart
getoond en zal een medewerker van De Steenuil het pasje aftekenen met het aantal bezoekers met
de leeftijd tussen 1 en 12 jaar. De tien bezoekers kaart geld per bezoek en de aantallen gelden per
persoon. Bij twee kinderen zullen er twee bezoeken afgestreept worden. Bij drie kinderen zullen er
drie bezoeken worden afgestreept en zo verder. Bij misbruik wordt het abonnement ingenomen en
geblokkeerd. Pasjes welke open gemaakt zijn of zelf gewijzigd zijn worden geweigerd.
Niet geldig bij andere acties of groepsarrangementen zoals kinderfeestjes en schoolreisjes etc.
Betaling abonnementen
De incassering vindt 1x plaats per totaalbedrag bij aankoop. U kunt een abonnement tussentijd niet
stopzetten en abonnementen zijn niet inwisselbaar voor geld of geldig in combinatie met andere
acties. U kunt het abonnement enkel betalen bij afhalen mét PIN. Contant is niet mogelijk.
Vul uw e-mailadres in!
Om u in de toekomst goed en duurzaam op de hoogte te houden, informeren wij onze
abonnementhouders vanaf heden alleen per email. Vergeet dus niet uw e-mailadres in te vullen!
Wijzigingen?! Wijzigingen zoals adres kunt u enkel doorgeven via mail :info@desteenuil.nl
Abonnementspassen kwijt?
Voor € 5,00 kunt u een nieuw pasje aanvragen. We maken hier ook een notitie van.
Met het betreden van Doe-Boerderij De Steenuil is op eigen risico, De Steenuil kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen. Met dit abonnement aanvaardt u de
toepasselijkheid van ons reglement en diverse huisregels zoals vermeld op het terrein en dat bij de
entree vermeld is. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn
van onze huisregels en reglement. Bij misbruik of niet na leven van onze regels kunnen wij de
toegang ontzeggen en het abonnement ontbinden zonder teruggaaf van entree gelden. Wij werken
met het vol=vol principe om de kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen op ons bedrijf, bij vol
kunnen wij ook abonnementenhouders geen extra toegang verlenen.

Inschrijfformulier : Doe-Boerderij De Steenuil vakantie kaart juli/augustus 2012Nieuw
abonnement Vul het inschrijfformulier volledig in. Voeg van iedere persoon een recente pasfoto bij
(op de achterzijde voorzien van naam, geboortedatum, postcode en huisnummer).
Dit formulier Inleveren bij receptie Doe-Boerderij De Steenuil. Lever het ingevulde
inschrijfformulier in bij de entree receptie. U kunt daarbij het bedrag per PIN voldoen en kunt
direct van de Doe-Boerderij gaan genieten. Wij maken een kopie van uw legitimatie bewijs voor
onze administratie. Hierbij noteren wij uw abonnement nummer. Uw aanvraag wordt meteen
verwerkt en uw pasje gaat per direct in. Met een Zomer Vakantie Speel abonnement de hele
vakantie genieten op Doe-Boerderij De Steenuil. Prijs € 35,00 per persoon voor 10 bezoeken ! Per
bezoek tekenen wij het aantal personen af op de kaart met de leeftijd tussen 1 en 12 jaar . Niet
geldig bij andere acties of groepsarrangementen zoals kinderfeestjes en schoolreisjes etc.
Aantal:

x€

Voorletter& Tussenvoegsel&Achternaam *M/V*

totaal bedrag €
Geboortedatum*

1
2
3
4
5
6
Straat& Nr. *
Postcode &Plaats*
Tel. nr. *
Mobiel.nr.*
E-mailadres*
*Verplicht.
Handtekening aanvrager :
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? ❑ Ja, graag! ❑ Nee, liever niet. Het abonnementsgeld
kunt u eenmalig betalen aan Doe-Boerderij De Steenuil via PIN. Het abonnement word NIET
automatisch verlengt. Op de datum op het pasje vervalt het abonnement. U dient dan een nieuw
abonnement aan te vragen. Met het betreden van Doe-Boerderij De Steenuil aanvaardt u de
toepasselijkheid van ons reglement en diverse huisregels zoals vermeld op het terrein en dat bij de
entree vermeld is. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn van
onze huisregels en reglement. Bij misbruik of niet na leven van onze regels kunnen wij de toegang
ontzeggen en het abonnement ontbinden zonder teruggaaf van entree gelden..
Tarieven geldig van 1 juli t/m 31 augustus , Onderstaande in te vullen door medewerker:
Betaling ❑ PIN Datum ingang :
Verwerkt door:Ingevoerd ❑ ja ❑ nee

Datum einde abonnement :

